
SISEJUFE CONVOCA

Reunião Extraordinária do
Núcleo de Agentes de

Segurança - NAS
Dia 10 de março de 2014 - Segunda-feira - 19 horas

Sede do Sisejufe
Pauta: Escolha de representantes ao 5º CONAS

A Coordenação do NAS convoca os seus membros para

09h00: Abertura
09h15: Discussão e posicionamento dos agentes 
de Segurança na carreira judiciária e definição 
das sugestões a serem enviadas ao GTN Carreira 
da Fenajufe. (neste ponto serão discutidos os te-
mas sugeridos pelo Sintrajurn/RN: acumulação 
da GAS com FC; padronização e uniformização 
da segurança no Poder Judiciário Federal e polí-
cia Institucional do Judiciário Federal e Seguran-
ça Institucional nos tribunais e seções) e os temas 
propostos pelo Sitraemg/MG: realização do con-
curso público para o cargo de agente de segurança 
e profissionalização dos agentes de segurança.
 
13h00: Intervalo para almoço
 
14h00: Discussão sobre elaboração de Projeto de 
Lei que retira a obrigatoriedade de aproveitamen-
to no teste físico para recebimento da GAS (suges-
tão do Sintrajud/SP)
 
15h00: Discussão dos temas: 

O 5º CONAS discutirá temas relevantes e atuais para os agentes de segurança do Poder Judiciário 
Federal, veja a pauta abaixo:

•        GAS na Aposentadoria
•        Desvio de Função
•        Extinção de cargos na JF e JT1 (como combater 
de frente as terceirizações na segurança nos tribu-
nais – Sitraemg/MG).
•        Porte de armas Lei 12.694, 10.826, resoluções 
104 e 176 do CNJ e Portaria conjunta do CNJ e 
CNMP sobre regulamentação do porte de armas – 
Sintrajurn/RN
•        Implantação do SINASPJ e DSIPJ nos Tribunais 
Superiores – Sintrajurn/RN
•        A criação da comissão de segurança nos tribu-
nais e GES (Grupo Especial de Segurança) – Sintra-
jurn/RN
•        Padronização e uniformização da Segurança no 
Poder Judiciário Federal – Sintrajurn/RN
•        Polícia Institucional do Judiciário Federal e Se-
gurança Institucional nos Tribunais e Seções – Sin-
trajurn/RN
 
19h00 - Encerramento


